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واقع زراعة محصول إلى دراسة  هدف هذا البحث 
الشعير في محافظة السويداء، واعتمد في التحليل على 

عينة أداة االستبيان حيث أخذت من خالل البيانات األولية، 
من  %5 حوالي تشكل، مزارعا 271ن مزارعي الشعير بواقع م

استخدمت . 1525مزارعي الشعير في احملافظة، للموسم 
الدراسة أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي 

تقدير مؤشرات إلى باإلضافة لتحقيق أهداف البحث، 
بينت النتائج أن تكلفة احلصاد متثل الربحية املالية، و

، وتبني %17.72 بنسبةمن تكاليف اإلنتاج التكلفة األعلى 
الدورة  وجود تأثير معنوي ملنطقة االستقرار، لون التربة،

الزراعية، ومنط الزراعة على اإلنتاج، ودلت اإلشارة املوجبة 
ملتوسط صافي الدخل، أربحية الليرة املستثمرة، هامش 
الربح ونسبة العائد إلى اإليرادات على ايجابية الربح في 

 172.17تلك املشاريع على مستوى العينة، والتي بلغت نحو 
الترتيب، ويدل  على %6.26، % 5.55، % 5.72ل.س/دومن، 

قدرت التي  انخفاض نسبة التشغيل عن الواحد الصحيح 
يرادات إلى التكاليف عن وارتفاع نسبة اإل ،5.70بنحو 
على جدوى هذه املشاريع  2.52قدرت بنحو التي  الواحد،

بشكل عام، ولكن بشكل ضعيف ومتدني جدا، وأوصت 
 الدراسة بضرورة توعية املزارعني بأهمية حتليل الترب،

التي  والعمل على تصميم دليل  للدورات الزراعية وتعميمه،
 يدخل فيها محصول الشعير حسب املعدل املطري الفعلي

، وتكثيف تطبيق البحوث الزراعية، وتعميمه على املزارعني
واخملتصة بدراسة واقع زراعة احملاصيل احلبية بشكل عام، 
ومحصول الشعير بشكل خاص في محافظة السويداء، 

  ثر من موسم واحد.وألك

الكلمات املفتاحية: إدارة العمليات الزراعية، محصول 
 الشعير، الدورة الزراعية، صافي الدخل، محافظة السويداء.

The Reality of Agricultural Operations Management 

and the production of the Rain-Fed Barley and its 

Production Costs in Sewida Province 

Abstract:  

The aim of this research is to study the reality 

of barely production at Sewida Governorate. The 

analysis is based on preliminary data obtained from 

a questionnaire that included 172 barley farmers, 

representing 5% of barley farmers at the province 

level, during the season of 2015. To achieve the 

study’s goals, a descriptive and quantitative 

statistical analysis is used, in addition to using an 

evaluative financial profitability indicators. The 

results reveal that harvesting costs represent the 

highest rate out of the total cost of production (39.71 

%), and there is a significant impact for the stability 

zone, soil color, agricultural cycle and agriculture 

style on the production. Moreover, the positive 

indication of the net income, profitability of the 

invested lira, profit margin and Benefit-Cost Ratio 

indicates the positivity of the profit in such projects 

at the sample level which is 291.27 sp/dunum, 5.91%, 

5.58% and 6.16% respectively. The decrease of 

operating ratio below 1 (0.94) and the increase of 

proportion of revenues to cost over 1 (1.01) reveals 

the feasibility of such projects but at a very low level. 

The study recommends directing the farmer’s 

attention to the importance of performing soil 

analysis, designing and circulating a manual for 

agricultural cycles by stakeholders in accordance 

with the actual rainfall rate, and implementing 

agricultural research on field crops in general and 

barley in specific at Sewida province level and for a 

number of seasons.  

Key words: Agricultural Operations 

Managements, Barley, Agricultural Cycle, Net 

income, Sewida Province, crop. 

من أقدم  (Hordeum SP) يُعد محصول الشعير 
 ،احملاصيل الزراعية في العالم عامًة، وفي سورية خاصةً 

وأكثرها أهميًة بعد محصول القمح، نتيجة ارتباطه الوثيق 
انية حيُث يشكل املصدر األساسي بقطاع الثروة احليو

(، إضافًة إلى استخدام 1555للحبوب العلفية )محمود،
القش الناجت عنه كعلف للحيوانات )سعد الدين وعطية، 

(، يُزرع الشعير في سوريا حتت ظروف الزراعتني املروية 1557
، ومبتوسط إنتاجية تقدر دومنا 21155575 واملطرية بنحو     

، في حني ال طنا 655250، واإلنتاج حوالي كغ/ دومن 07.1بنحو 
يزرع في محافظة السويداء إال حتت ظروف الزراعة املطرية، 
وقد شكلت املساحة املزروعة في هذه احملافظة فقط 

من إجمالي املساحة املزروعة في سورية، ومبتوسط 2.15%
طن )اجملموعة  25602دومن، واإلنتاج كغ/ 67.5إنتاجية مقدارها 

(، ويُعزى تراجع غلة محصول 1520ة السنوية، اإلحصائي
الشعير في محافظة السويداء إلى قلة معدالت الهطول 
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املطري، والتذبذب احلاد في معدالت الهطول من موسم 
آلخر، وعدم انتظام توزع األمطار خالل موسم النمو مبا 
يتناسب مع احتياجات النبات املائية، وخاصًة خالل املراحل 

جة من حياة النبات )اإلزهار، وامتالء احلبوب(، املتقدمة احلر
إضافًة إلى عوامل اإلدارة واملمارسات الزراعية املطبقة في 

(، وبالتالي وجب تنفيذ هذا البحث 1520، احلقل )جنود
للوقوف على أهم خصائص إدارة العمليات الزراعية 

  . املتعلقة محصول الشعير في محافظة السويداء

 
 املزروعةيعد محصول الشعير من احملاصيل القدمية 

في محافظة السويداء، وهو من احملاصيل التي تعد مصدرا 
أساسيا لتصنيع األعالف، وأفضل بديل في الزراعات 
البعلية، ولكن حصل تراجع في املساحات املزروعة 

، من مزارعي احلبوب عن هذا النشاط واإلنتاجية، وعزوف كثير
ا أدى إلى تدنى مستوى بزراعة األشجار املثمرة، مم واستبداله

أداء العمليات الزراعية املقدمة لهذا احملصول لتقتصر فقط 
على الفالحة واحلصاد دون تقدمي أي خدمات أخرى، وهذا بدوره 

وحدة املساحة املزروعة، ومنه  منأدى إلى تراجع اإلنتاجية 
لتغير احلاصل إلى ا انخفاض ربحيته لدى املزارعني، وبالنظر

على مستوى  اإلنتاجيةفي  كٍل من املساحة واإلنتاج و
، لوحظ معنوية 1521-1551احملافظة لسلسلة زمنية 

سنوياً،  دومن 14944التناقص في املساحة مبعدل قدره 
طن سنوياً،  1049.9ومعنوية تناقص اإلنتاج مبعدل قدره 

 /غك 109.8بنحو  باإلنتاجيةوكما لوحظ تناقص غير معنوي 
سنوياً )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، اجملموعة  دومن

 ،ا يدل على انخفاض هذه املؤشراتمم ،( 1521، اإلحصائية
وتراجع زراعة الشعير في احملافظة على الرغم من اعتبار هذا 
احملصول من احملاصيل املتحملة للجفاف، وسعياً ملالمسة 

 لدراسة.واقع زراعة هذا احملصول توجب إعداد هذه ا

 
الهدف الرئيس لهذا البحث هو دراسة واقع محصول 
الشعير في محافظة السويداء، من خالل حتقيق األهداف 

 :الفرعية التالية

أهم اخلصائص البيئية والظروف الطبيعية  دراسة -2
 احمليطة بإنتاج هذا احملصول.

 وتقديرحتليل تكاليف اإلنتاج وأهميتها النسبية،  -1
   ا النشاط.ربحية هذ

 
اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية على 
املقابلة الشخصية باستخدام أداة االستبيان، حيث صممت 
استمارة اشتملت على عدد من األسئلة املفتوحة واملغلقة 
لتحقيق أهداف الدراسة، تضمنت املعلومات اخلاصة 

اعة الشعير، بالظروف البيئية والطبيعية احمليطة بزر
والبيانات اخلاصة عن التكاليف والعمليات الزراعية املقدمة 
خلدمة هذا احملصول، من خالل عينة عشوائية طبقية أخذت 

مزارع  271من مزارعي الشعير في محافظة السويداء بواقع 
من مزارعي الشعير في احملافظة  %5شعير، شكلت حوالي 

الزراعة واإلصالح مديرية  ،مزارعا (1015والبالغ عددهم )
، وبعد إجراء االختبار -1525 الزراعي في محافظة السويداء

املقابلة الشخصية مع األولي الستمارة االستبيان، أجريت 
أفراد العينة حيث شملت عينة الدراسة املناطق اإلدارية 
الثالث في احملافظة، وهي مناطق شهبا، والقريا وصلخد، ومت 

ملناطق الثالث املدروسة، حسب توزيع مفردات العينة على ا
الوزن النسبي لكل من عدد املزارعني واملساحة املزروعة 
بالشعير في كل منطقة، باستخدام مؤشري الوسط 

( يوضح 2الهندسي والوسط الهندسي املعدل، واجلدول )
 توزيع مزارعي العينة على املناطق اإلدارية املدروسة.

 (:2اجلدول رقم )
 ينة بحسب املناطق اإلدارية الثالث.توزع عدد أفراد الع

 توزيع العينة على املناطق الوسط الهندسي املعدل الوسط الهندسي % عدد املزارعني % املساحة بالدومن املنطقة

 88 51.16 50.87 54.84 1880 47.18 46500 شهبا

 27 15.92 15.83 12.95 444 19.34 19060 القريا

 57 33.03 32.84 32.21 1104 33.48 33000 صلخد

 172 100 100 100 3428 100 98560 اجملموع

 .1525بيانات غير منشورة،-دائرة اإلرشاد الزراعي-السويداءمحافظة املصدر: مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في 
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اعتمد البحث على أساليب التحليل الوصفي 
 ،والتكرار ،واألهمية النسبية ،والكمي كاملتوسط احلسابي

إلضافة للجداول والرسوم البيانية، وقد مت تطبيق با
واملرتبطة  ،االختبارات اإلحصائية للعينات املستقلة

باإلضافة لتحليل التباين وحيد االجتاه باستخدام 
بنود التكاليف ، باإلضافة لذلك قدرت  SPSSبرنامج

وزارة الزراعة واإلصالح املتبعة في منهجية لوفقا ل ،اإلنتاجية
بتقدير إيجار األرض والنفقات وذلك  ،سورية الزراعي في

صافي األخرى، وقدرت أيضا مؤشرات الربحية املالية ك
نسبة وهامش الربح، والدخل، أربحية الليرة املستثمرة، 

نسبة التشغيل، ونسبة العائد إلى وادات إلى التكاليف، اإلير
 التكاليف.

ولت موضوع إدارة يوجد العديد من الدراسات التي تنا
العمليات الزراعية املقدمة حملصول الشعير، وتقدير تكاليف 
إنتاجه، ومدى أربحيه هذا النشاط الزراعي، وميكن عرض عدد 

 منها على النحو التالي مرتبة وفقا للتسلسل الزمني:

( لتقدير وحتليل استجابات Momtaz,2015في دراسة )
تصادية خالل االق مزارعي احلبوب في مصر، ألهم املتغيرات

، املزروعة تؤثر على املساحةالتي  (،1521-1555الفترة )
تبني كنموذج نيرلوف وكويك،  عدة  مناذج قياسية بتطبيق

فيما يخص محصول الشعير أّن مساحة الشعير املزروعة 
في العام احلالي، تتأثر بنسبة تكاليف وحدة املساحة من 

في العام محصول الشعير إلى تكاليف محصول القمح 
من التغير  %55عن حوالي  املاضي، وهذا العامل مسئول

، وأوصت الدراسة احلاصل في مساحة الشعير املزروعة
بضرورة إيجاد آلية لتسويق حاصالت احلبوب وذلك لتشجيع 
زراعتها، كتشجيع نظام الزراعة التعاقدية بني املزارعني 
 وهيئات التسويق، على أساس سعر محدد ضماناً لتسويق

 محصولهم. 

كانت التي  ( 1525،  وآخرونكما أظهرت دراسة )فليح 
معنية بجانب مهم من جوانب املناخ، أال وهو احلدود احلرارية 
وتأثيرها على زراعة محصولي القمح والشعير، في قضاء 

اين بلدوز في محافظة ديالي، وتوصلت الدراسة إلى وجود تب
)الصغرى،  كبير في متطلبات درجات احلرارة املالئمة

لكل محصول خالل كل مرحلة من مراحل  ،العظمى، املثلى(
النمو، وبالنسبة حملصول الشعير تبني أن لدرجات احلرارة 
الصغرى زيادة في املرحلتني األولى والثانية من النمو، ونقصاً 
في مرحلتي النمو اخلضري والتزهير، ومثالية خالل مرحلة 

لعظمى فهي مثالية النضج، وبالنسبة لدرجات احلرارة ا

النمو، ولدرجات احلرارة املثلى  من مراحل األولىخالل املرحلة 
النمو،  كانت مثالية خالل املراحل األولى والثانية واألخيرة من

وأوصت الدراسة بضرورة جدولة مياه الري بحيث تكون 
 مالئمة مقارنة بالظروف املناخية السائدة.

هدفت إلى ( بدراسة 1520قامت )إدريس وآخرون، 
التحليل االقتصادي الوصفي، والقياسي لدوال تكاليف 

احملققة للكفاءة  األحجام   إنتاج الشعير البعل، وحتديد
االقتصادية واملعظمة للربح، في املنطقة الشمالية من 

، ووفقا ملناطق االستقرار الزراعي 1525سورية ملوسم 
ملمارسات الفعلية )األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(، وتبني أن ا

الناجتة عن التحليل األحجام   للمزارعني ابتعدت عن 
القياسي، فيما عدا أن املساحة احملققة للكفاءة االقتصادية 

االستقرار الرابعة،  كانت ضمن منطقةدومنا  15.5بلغت 
فعلية لهذه املنطقة، وبلغ متوسط مساحة أقل وكانت 

العينة، وكان  كغ/ دومن على مستوى 155.1إنتاج الشعير 
، %51صنف الشعير البلدي األبيض األكثر زراعًة بنسبة 

ل.س، مثلت  2551.7ومبتوسط تكلفة إنتاج للدومن الواحد 
وأوصت .%، 10اجلزء األكبر منها بحوالي تكلفة احلصاد 

وإطالع املزارعني على ، دراسة بضرورة نشر الوعي واملعرفةال
عيل دور اإلرشاد الطرائق احلديثة في زراعة الشعير بتف

 الزراعي واجلمعيات الفالحية. 

( في دراسة (Tomas And others  2013وقد بني 
لتحديد الكفاءة االقتصادية للعمليات الزراعية حملصول 

( في حقول 1550، 1551، 1552) عدة  واسممل وذلكالشعير، 
(، أن أهم العمليات Warmia and Mazuryتابعة جلامعتي )

ملكافحة والتسميد اهي قة لزراعة الشعير الزراعية املراف
وعلى الرغم من أن هذه ، بأنواعه العضوي والكيماوي

وخاصة تكاليف  ،زيد من تكاليف اإلنتاجالعمليات قد ت
الوقود املرافقة لتلك العمليات، ولكنه باملقابل يزيد من 
الغلة احملصولية بسبب زيادة اإلشطاء لهذا النبات بعد 

حة، وبسبب مكافحة األعشاب ملساالتسميد في وحدة ا
 .الضارة

( لتقدير دالة (Bou Zaid,2012وفي دراسة قام بها 
استجابة العرض حملصول الشعير في ليبيا، للتعرف على 
العوامل األكثر تأثيرا على املساحة املنزرعة، مبا يعني تقدير 

لشعير خالل مدى استجابة املزارعني لزراعة محصول ا
السعر املزرعي للطن في تبني أّن (، 1525 - 2775الفترة )

وإنتاجية وحدة املساحة في العام املاضي  ،العام قبل السابق
والذي يسبق عام الزراعة الراهن، من أهم العوامل املؤثرة 
على املساحة املزروعة مبحصول الشعير للموسم احلالي، 

بنحو  هذان العامالن  وذلك بعالقة طردية موجبة، وقد اثر 
 التغير احلاصل في املساحة املزروعة. في  51%
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تقدير دالة  إلى( 1522، حسني علي) هدفت دراسة
تكاليف إنتاج محصول الشعير في قرية املصلحية، 

، في العراق 1525اء الطارمية للموسم ضوالتابعة لق
استحواذ التكاليف املتغيرة  إلىوأشارت النتائج املقدرة 

ف اإلنتاج في عينة على النسبة االكبر من إجمالي تكالي
 إلى، وتوصلت نتائج البحث %61البحث، مشكلة ما نسبته 
محققا أدنى تكلفة طنا  00.65أن حجم اإلنتاج األمثل بلغ 

دينار/طن، وبلغت املساحة  ألف 115إنتاجية بلغ مقدراها 
علما أن حجم احليازة املزرعية لعينة  ،دومنا  15.7املثلى 

التوسع  إلىأوصت الدراسة ، لذلك دومنا  21.5البحث كان 
في املساحات املزروعة بالشعير، واستخدام التقنيات 

 احلديثة بالزراعة.

 Adrian Andوأكدت دراسة قام بها ادريان وآخرون )
others 2011 أن محصول الشعير يزرع في نظم زراعية )

وقد يزرع في  ،مختلفة قد تكون نظم عالية اإلنتاجية
مدعومة تقنياً، وهذا احملصول أو بيئات  ،مساحات هامشية

كبيرة القتصادية االهمية األيعتبر من احملاصيل احلبية ذي 
وفي  ،على مستوى العالم في مجال التغذية احليوانية

مجال الصناعات الكحولية، وعلى الرغم انه ال يدخل في 
إال أن له أهمية في مجال الصحة ملا له من  ،غذاء اإلنسان

رة هذا احملصول ملواجهة الضغوط فوائد عالجية، ولكن قد
 التي تواجه العالم بشكل عام أصبحوالغير حيوية  ،احليوية

في حالة حرجة، ولذلك يتوجب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
 بالنهوض ودعم هذا احملصول.

( حول واقع زراعة 1555، وبينت دراسة )شحادة وعرب
محصول الشعير في سورية، أّن صنف العربي األبيض يُعد 
من أكثر أصناف الشعير املزروعة في سورية، وتراوحت 

دومن(، تاله صنف الشعير العربي  /كغ 126.7إنتاجيته نحو )
تتالءم   دومن( ، حيث  /كغ 125.7األسود بإنتاجية مقدارها )

ذات  ،زراعة هذين الصنفني في منطقة االستقرار الثانية
 سنة. ال مم( في 155 - 155) مطارأمتوسط 

دراسة حول امليزة النسبية ب( 1555يف، )الشر قام
إلنتاج الشعير في سورية، باستخدام مصفوفة حتليل 
السياسات لتقدير أثر التدخل احلكومي، وتأثير السوق على 

، في مناطق االستقرار لنظم الزراعية اإلنتاجية بالشعيرا
الثانية والثالثة والرابعة، وبينت النتائج أن سورية متتلك 

وية، ومقبولة، وال متتلك ميزة نسبية في كل ميزة نسبية ق
ة والثالثة والرابعة على الترتيب، من مناطق االستقرار الثاني

البذار ي عمليات ف سجلتن أعلى التكاليف اإلنتاجية وأ
 ،واحلصاد واألسمدة، وأوصت الدراسة بتعديل الدورة الزراعية

ى بتشجيعهم عل ، وذلكلدى املزارعني ةاحملصولي ةوالتركيب
 إدخال احملاصيل البقولية فيها لتحسني خصوبة التربة. 

( حول برامج Yasmin and others, 2006وفي دراسة )
قام بها املركز التي  تربية الشعير التقليدية والتشاركية، 

الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة منذ بداية عام 
 م، حيث بني تزايد عدد القرى التي تضمنها هذا2772

واملنتشرة  ،قرية 15قرى إلى تسع  من 1556لبرنامج في عام ا
من مساحة الشعير  %75مثلت عدة في محافظات سورية 

املزروعة في سورية، وبينت نتائج البرامج ضعف مؤشرات 
التبني ألصناف الشعير احملسنة في املناطق احلدية  لزراعة 

سكة السويداء واحل ، وخاصة في احملافظات التالية:الشعير
  ودرعا.

أجريت في محطة التي  (Kawas, 2003بينت دراسة )
خالل موسمي  ،امللك سعودفي جامعة  البحوث الزراعية 

ثالثة أنواع من  تأثير، بهدف دراسة 2775/1555الزراعة 
 ،الضارة )الهيبان، اجلعضيض، والعضيد( في الغلة األعشاب

ومكوناتها الرئيسية لصنف الشعير السداسي الصف، 
سلبيا معنويا لتلك  تأثيراالدراسة أن هناك  ظهرتوأ

في الغلة ومكوناتها، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع  األعشاب
نباتات الشعير، والوزن اجلاف الكلي للنباتات، وعدد السنابل 

حبة، وعدد احلبوب  األلففي املتر املربع، وطول السنبلة، ووزن 
ج مناسبة برام إيجادالدراسة بضرورة  وأوصتبالسنبلة، 

 الضارة. األعشابملكافحة 

إلى  هـ( في دراسة هدفت  2015 ،وبني ) الدوس وآخرون
واحلصاد على الغلة احلبية  ،تأثير مواعيد الزراعةحتديد 

من خالل حملصول الشعير في اململكة العربية السعودية، 
 من الشعير في مواعيد فيها ستة أصناف  زرع  تطبيق جتربة

مواعيد للحش، وتبني أن موعد الثة وث ، مختلفةثالثة 
الزارعة له تأثير معنوي إيجابي على إنتاج الشعير من 
احلبوب، وأيضا على محصول القش منه، وله تأثير سلبي في 

 مواعيد أخرى، وكذلك األمر كان بالنسبة ملواعيد احلصاد. 

 :بيعية لعينة الدراسةخلصائص البيئية والطا  2 -2

 مناطق االستقرار: 2-2-2

حُتدد منطقة االستقرار وحدودها اجلغرافية استناداً 

ملعدل الهطول املطري السنوي )وزارة الزراعة واإلصالح 

 الزراعي في سورية(، حيُث قسم القطر العربي السوري إلى 

 وهي:  مناطق استقرار مناخيةخمس  
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 كون الهطول منطقة االستقرار الزراعي األولي: ي
 ( ملم سنوياً وتقسم إلى:155املطري فيها أكثر من )

( ملم سنوياً وتكون 655منطقة معدل أمطارها فوق ) -
 اعات البعلية فيها مضمونة سنوياً الزر

( 155( ملم وال تقل عن )655-155منطقة أمطارها بني ) -
ملم في ثلثي السنوات املرصودة، أي ميكن ضمان 

محاصيلها الرئيسية و ،موسمني كل ثالث سنوات
 القمح والبقوليات واحملاصيل الصيفية. 

  منطقة االستقرار الزراعي الثانية: معدل أمطارها بني
ملم في ثلثي  155ملم سنوياً وال تقل عن  155-155

السنوات املرصودة، أي ميكن ضمان موسمي شعير كل 
ثالث سنوات، وقد يزرع إلى جانب الشعير والقمح 

 صيل الصيفية.والبقوليات احملا

 أمطارها يزيد  منطقة االستقرار الزراعي الثالثة: معدل
وال يقل عن هذا الرقم لنصف  ملم سنوياً، 155عن 

موسم لكل  1-2السنوات املرصودة، أي ميكن ضمان 
ومحصولها الرئيسي الشعير وقد تزرع  ،ثالث سنوات

 البقوليات.

 ل منطقة االستقرار الزراعي الرابعة )الهامشية(: معد
 155وال يقل عن  ،ملم سنوياً  155-155أمطارها بني 

َّ  ،ملم في نصف السنوات املرصودة وال تصلح إال
 للشعير أو املراعي الدائمة.

  منطقة االستقرار الزراعي اخلامسة )البادية
وهذه  ،والسهوب(:  وهي كل ما تبقى من أراضي القطر

 ال تصلح للزراعة البعلية.

من مفردات العينة  %65ّن (، أ1يبنّي اجلدول رقم )

، وبواقع وقعت في منطقة االستقرار الثانيةاملدروسة قد 

من مفردات عينة  %17مزارعني، ووجد أّن قرابة  255

وقعت في منطقة االستقرار الدراسة ملزارعي الشعير قد 

 مزارعا.   67وبواقع  ،الثالثة

 

 (1اجلدول رقم )
 ار.توزيع أعداد ملزارعني على مناطق االستقر

 املنطقة اإلدارية
 منطقة االستقرار

 اجملموع
 الثالثة الثانية

 88 46 42 شهبا

 27 8 19 القريا

 57 13 44 صلخد

 172 67 105 اجملموع

 .العينة البحثيةاملصدر: 

 :اخلصائص الطبيعية -2-2-1

املعدل العام لألمطار، ومعدل األمطار  تسجيلمت 
واالرتفاع عن سطح  سة(،وي ملوسم الزراعة )عام الدراالسن

 :البحر في كل منطقة إدارية، وبحسب منطقة االستقرار 
  :(1ياُلحظ من اجلدول رقم )االرتفاع عن سطح البحر، 

والذي يوضح توزيع متوسط االرتفاع عن سطح البحر 
وفقا ملناطق االستقرار واملناطق اإلدارية املدروسة، أّن 

اوح بني قيمة متوسط االرتفاع عن سطح البحر تتر
 م.  2051م، و  755

 (1اجلدول رقم )
 متوسط االرتفاع عن سطح البحر حسب مناطق االستقرار.

املنطقة 
 اإلدارية

منطقة 
 االستقرار

متوسط 
 االرتفاع /م

احلد 
 األدنى /م

احلد 
 األعلى/م

 شهبا
 1330 845 1073.88 الثانية

 803 700 748.39 الثالثة

 القريا
 1160 950 1103.95 الثانية

 800 800 800 الثالثة

 صلخد
 1452 1160 1341.2 الثانية

 1446 1135 1290 الثالثة

 املصدر: العينة البحثية.

  :متوسط املعدل العام  انخفاضتبني معدالت األمطار
ومتوسط الهطول السنوي للموسم املدروس  ، لألمطار

عن املعدالت املعيارية لتصنيف مناطق االستقرار 
ما عدا االستقرار الثانية في منطقة القريا، ، فياملناخية

 (.0دول )اجل

 (0اجلدول رقم )
 ة. توزع معدل العام لألمطار ومعدل موسم الدراس

املنطقة 
 منطقة االستقرار اإلدارية

 معدل األمطار مبوسم الدراسة /مم املعدل العام لألمطار / مم

 احلد األعلى دنىاحلد األ املتوسط احلد األعلى احلد األدنى املتوسط

 300 184 246.44 250 150 232.14 الثانية شهبا
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املنطقة 
 منطقة االستقرار اإلدارية

 معدل األمطار مبوسم الدراسة /مم املعدل العام لألمطار / مم

 احلد األعلى دنىاحلد األ املتوسط احلد األعلى احلد األدنى املتوسط

 205 110 164.88 225 125 154.34 الثالثة

 القريا
 306 251 275.29 350 250 267.37 الثانية

   241   250 الثالثة

 صلخد
 295 130 216.59 265 150 208.41 الثانية

 322 154 226.62 320 110 203.07 الثالثة

 .العينة البحثيةاملصدر :          

 :حيازة الشعير خصائص -2-2-1

  املساحة: تباينت مساحة الشعير املزروعة على

من مزارعي العينة  %55مستوى العينة، حيث شكل 

، دومنا 55ممن لديهم مساحة مزروعة بالشعير تقل عن 

دومن،  255إلى  55منهم تقع مساحة الشعير من  % 10و

 دومن شعير. 255يهم أكبر من لد %5والباقي ونسبتهم 

  عدم التوسع في زراعة الشعير: بينت نتائج  الدراسة

قد  ،من مزارعي الشعير في العينة البحثية %55أن 

قلصوا من املساحات اخملصصة لزراعة الشعير في 

، والباقي منهم بالنسبة لألعوام السابقة أراضيهم

مساحة الشعير في في زيادة  الرغبة  مليس لديه

ستقبل، وقد تعددت األسباب من وجهة نظرهم،  امل

وكان السبب األكثر أهمية هو وجود بعض أجزاء من 

أراضيهم الزراعية في املناطق الّتي تعرضت ملشاكل 

أمنية، أو حصل استمالك لها من قبل الدولة، وهذا كان 

من مزارعي العينة،  ثم يأتي تدني إنتاجية  %32 لدى

منهم، وذلك باملقارنة  %10ى الشعير املرتبة الثانية لد

 (.2مع األسباب األخرى املوضحة بالشكل رقم )

 (2الشكل رقم )
 أسباب خروج أراضي الشعير عن الزراعة.

 خصائص التربة:-2-2-0
الشعير املزروعة على أراضي اللون األحمر  غلب

و  %51أن  النتائجبينت ، وعلى مستوى العينة %52بنسبة 

متيزت بأنها متوسطة أراض  روعة هي من املساحة املز 05%

كما هو موضح في األشكال ، ومتوسطة التحجر ،االنحدار

 (.0( )1( )1التالية أرقامهم )
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 (1شكل رقم)ال

 توزع لون الترب.

 
 (:1شكل رقم )ال

 .توزع درجة حتجر الترب

 
 (0شكل رقم)ال

 توزع انحدار الترب.

 

 :الدورات الزراعية املتبعة -2-2-5

قد  العينة،من مزارعي  الغالبيةسة أّن أظهرت الدرا
 ،نفسها النسبةوب اتبعوا الدورات الزراعية الثنائية والثالثية

 باملقارنة مع الدورة الزراعيةمن العينة،  %01بلغت نحو التي 
وكان أكثر احملاصيل  فقط، من املزارعني %26األحادية لدى 

أهم و (،سبات شعير ـ)تدخل في الدورة الثنائية هي  التي
حمص  –شعير الثالثية هي )التي دخلت في الدورة  حملاصيلا
  (. سبات –

 حتليل التربة: -2-2-6

بّينت الدراسة أّن غالبية مزارعي عينة الشعير لم 
يتبعوا عملية حتليل الترب اخلاصة بزراعة الشعير، وذلك 
ألسباب مختلفة تعبر عن وجهة نظر املزارعني، وقد كان 

من % 74نسبية األعلى لدى للكلفة العالية األهمية ال
إلى األوضاع املزارعني  املزارعني، ويُعزى ذلك من وجهة نظر 

السائدة في احملافظة، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة الوصول 
إلى أراضيهم بشكل يسير، إضافًة إلى عدم توافر مراكز 
قريبة منهم لتحليل الترب، تالها عدم املعرفة بأهمية 

بنسبة  ن ثّم تليها قلة األمطار، وم%26بنسبة  املوضوع
25%.  

 الزراعية:إدارة العمليات  2-1

 :الفالحة -2-1-2

من  %66بّينت الدراسة على مستوى العينة أّن 
املزارعني يقومون بفالحة األرض مرة واحدة فقط للموسم، 
وبتوزيع هذه العملية على مستوى كل منطقة استقرار 

كلتا   دة في جند أّن الفالحة الواحدة هي السائحدة  على 
منطقتي االستقرار الثانية والثالثة كما هو مبني في 

 (.5الشكل  رقم )

 
 (5الشكل رقم)

 توزع نسبة املزارعني حسب عدد الفالحات على مستوى منطقة االستقرار.

 موعد الزراعة: -2-1-1

يُعد موعد الزراعة األمثـل مـن أهـم مقومـات اإلدارة  
وبالتـالي ء املثلى، اجليدة للحصول على الكتلة احلية اخلضرا

أظهرت الدراسة علـى مسـتوى العينـة أّن  أفضل إنتاجية، 
،  م1/2/1525م حتى 2/25/1520موعد زراعة الشعير امتد من 

من مزارعي العينة املدروسة قاموا بزراعة أراضيهم  %15وأّن 
وقد أظهرت الدراسات اخملتلفة التي نُفـذت  م.2/21/1520في 

تلفة فـي سـوريا لتحديـد موعـد من قبل مراكز البحوث اخمل
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الزراعة املثالي لزراعة الشعير إلى حتديد ثالثة مواعيد زراعية 
مرتبطة مبنطقة االستقرار )حسب معـدالت األمطـار( كمـا 

  يلي:

موعـد زراعـة مبكـر: تـتم  :منطقة االسـتقرار الثانيـة 
موعـد زراعـة  تشرين الثـاني. 25الزراعة فيه قبل تاريخ 

تشـرين ثـاني ولغايـة  25فيـه مـن مثالي: تتم الزراعة 
موعد زراعة متأخر: تتم الزراعة فيه بعد  كانون األول.25

 كانون االول . 25تاريخ 

 موعد زراعة مبكر: تتم : منطقة االستقرار الثالثة
موعد زراعة  تشرين االول. 25الزراعة فيه قبل تاريخ 

 25تشرين االول ولغاية  25مثالي: تتم الزراعة فيه من 
موعد زراعة متأخر: تتم الزراعة فيه بعد  الثاني.تشرين 

 تشرين الثاني. 25تاريخ 

من  %11و  %11وتبعاً لتوزيع هذه املواعيد جند أّن 
مزارعي العينة املدروسة قد التزموا مبوعد الزراعة املثالي 
للشعير في كل من منطقتي االستقرار الثانية والثالثة 

 (. 5على الترتيب، اجلدول )

 (:5رقم )دول اجل
 مواعيد زراعة الشعير وفقا ملناطق االستقرار.

 % التكرار تصنيف موعد الزراعة منطقة االستقرار

 الثانية

 15 26 مبكر

 33 56 مثالي

 13 23 متأخر

 الثالثة

 5 8 مبكر

 22 37 مثالي

 13 22 متأخر

 100 172 اجملموع

 .العينة البحثيةاملصدر: 

 منط الزراعة: -2-1-1

من مزارعي العينة املدروسة  %51اسة أّن بّينت الدر
قاموا بزراعة محصول الشعير بنمط خضير رطب )محتوى 

زء األعظم من واجلرطوبة عالي في التربة قبل الزراعة(، 
يعيشون في منطقة االستقرار  %75هؤالء املزارعني أي نحو 

من املزارعني قاموا بزراعة محصول  %05الثانية، في حني أن 
الشعير بنمط عفير ناشف )محتوى رطوبة منخفض في 

يعيش في  %50التربة قبل الزراعة(، ومعظمهم أي قرابة 
 منطقة االستقرار الثالثة.

 :الصنف املزروع -2-1-0

يأتي صنف الشعير البلدي األبيض في املرتبة األولى 
من  %55توى العينة لدى من بني األصناف املزروعة على مس

منهم سوف يستمرون في زراعة هذا  %75، وأن املزارعني
الصنف في املستقبل، ويفضلونه على باقي األصناف، 
ويُعزى ذلك إلى أنه صنف ذات إنتاجية مقبولة، ومتحمل 

ل الظروف املناخية املتغيرة ، ومقاوم للجفاف في ظ
ً من بذار  لالنفراط والرقاد، إضافًة إلى أّن بذاره أكثر توفرا
األصناف احملسنة، وهذا ما يتطابق مع نتائج الدراسات 
السابقة في أن زراعة هذا الصنف مازلت هي األكثر انتشارا 
على صعيد سورية، ثم يأتي في املرتبة الثانية صنف 

من مزارعي العينة،  %10لدى  1سن فراتالشعير احمل
منهم عن زراعته في املستقبل،  %65وسيحجم ما نسبته 

لعدم توفر البذار من هذا الصنف بشكل مستمر بالدرجة 
االولى، إضافة إلى أنه صنف غير متحمل للجفاف، وضعيف 
اإلنتاجية، وسيكون البديل صنف الشعير البلدي األبيض، 

ناف األخرى املزروعة، وبنسب في حني توزعت باقي األص
، اخلشابيكالبلدي األسود، واألوكراني، ومنخفضة ومتقاربة، 

 .6والفرات

تتم عملية البذر يدوياً عند الغالبية من املزارعني، 

من العينة يكون املصدر ذاتياً،  %05وتعددت مصادر البذار بني 

من مؤسسة  %26من اجلمعية الفالحية التعاونية، و %15و

البذار، وما تبقى تكون البذار من مصادر مختلفة إكثار 

 كالقطاع اخلاص.

 معدل البذار:عمق و -2-1-5

 ينت نتائج حتليل العينة البحثية اختالف كل من

العاملني باختالف منطقتي االستقرار، وقد بلغ  هذين

متوسط معدل البذار على مستوى العينة املدروسة نحو  

عما يتم  كغ للدومن الواحد، وهو معدل منخفض 5.29

التوصية به من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية 

 15الزراعية في املناطق البعلية، والذي ميكن أن يصل الى 

سم  12كغ/ دومن، في حني بلغ متوسط عمق الزراعة نحو 

سم، اجلدول رقم  5-30على مستوى العينة، وقد تراوح بني 

(6.) 



 
87102  

 

711 

 

 (6اجلدول رقم )
 وى العينة ومبنطقتي االستقرار الثانية والثالثة.كمية وعمق البذار على مست

 منطقة االستقرار الثالثة منطقة االستقرار الثانية على مستوى العينة 

احلد  متوسط 
 األدنى

احلد 
احلد  متوسط األعلى

 األدنى
احلد 
احلد  متوسط األعلى

 األدنى
احلد 
 األعلى

 20 8 10.03 30 5 11.39 30 5 12 عمق البذار )سم(

 9 3 4.89 15 2 5.56 15 2 5.29 ية البذار كغ/دومنكم

 .العينة البحثيةاملصدر: 

 التسميد الكيماوي والعضوي: -2-1-6

من  %75.50تبني من خالل التحليل اإلحصائي أّن 
مزارعي العينة املدروسة ال يطبقون عملية التسميد 

فقط من إجمالي مزارعي العينة املدروسة  %1 والكيماوي، 
ة العضوية ويُعزى ذلك من وجهة نظرهم أضافوا األسمد

إلى انخفاض معدالت الهطول املطري، وعدم جتانس هذه 
الهطوالت خالل موسم النمو، مبا يتناسب مع الطور النباتي 
الواجب إضافة األسمدة الكيميائية معه، وخاصًة إضافًة 
إلى ارتفاع أسعارها باملقارنة مع اإلنتاجية الّتي ميكن أن 

، وهذه النتيجة حول في حال استخدامها يحصلوا عليها
التسميد تبني عدم تقيد املزارعني بتوصيات اجلهات املعنية 

  حول أهمية التسميد في مراحل منو الشعير اخملتلفة.

  املكافحة: -2-1-7

من املزارعني ال يقومون  %76تبنّي من خالل الدراسة، أّن 
 بأي عملية من عمليات املكافحة، ويُعزى ذلك إلى العديد

من األسباب، والتي من أهمها من وجهة نظر مزارعي 
العينة، عدم وجود إصابات على محصول الشعير، و 

منهم نتيجًة الرتفاع  %10، بينما %66يشكلون نسبة 
التكاليف بالرغم من انتشار األعشاب الضارة في حقولهم 

 خاصًة فيما بعد اإلنبات بأيام قليلة.

 حصاد الشعير: -2-1-5

من مزارعي  %5.23أنه فقط  بينت نتائج التحليل
العينة لم يقوموا بعملية احلصاد مطلقاً، ويُعزى ذلك إلى 
عدم توافر الغلة احلبية اجملزية بالنسبة لهم، أو لعدم توافر 

تبني أنه ليست كل املساحة ومن جهة أخرى فقد  العمالة،
التي يتم زراعتها بالشعير يتم حصادها عند باقي 

ق األكبر في منطقة االستقرار املزارعني، وقد ظهر الفر
الثالثة، حيث مثلت نسبة متوسط املساحة املفقودة 

من متوسط املساحة املزروعة فعلياً، و بلغ  %11حوالي 
( يظهر 7، واجلدول رقم )%25.57على مستوى العينة حوالي 

    قيم الفروق للمساحة املفقودة ونسبها. 

 (7اجلدول رقم )
املزروعة واملفقودة على مستوى العينة متوسط املساحات احملصودة و

 ومناطق االستقرار.)دومن(

 البيان
متوسط 
املساحة 
 املزروعة

متوسط 
املساحة 
 احملصودة

متوسط 
املساحة 
 املفقودة

% 

 15.89 8.53 45.16 53.69 على مستوى العينة

منطقة االستقرار 
 9.24 4.21 41.36 45.57 الثانية

منطقة االستقرار 
 23.00 15.26 51.1 66.36 الثالثة

 .العينة البحثية املصدر:

 :االختبارات االحصائية حول املتوسطات -1-2
 إختبار املتوسطات: -1-2-2

 :بالشعير فعال ن املساحات املزروعة إ العينات املرتبطة
ولذلك ، بحصادهاتختلف عن املساحات التي قام املزارع 

ملعرفة هل هناك فروق ذات  التحليل االحصائي أجري
هذا وأجري  داللة احصائية مابني هذين املتغيرين، وكما 

االختبار ملعرفة ما اذا كان هناك فروق ذات داللة 
عدل ومابني م ،احصائية ما بني املعدل العام لالمطار

، وعليه سيقوم كميات الهطول للموسم املدروس
 التحليل على الفروض االحصائية التالية:

(: ال يوجد فروق معنوية بني 0Hض العدمي )الفر -
متوسطات املتغيرات املدروسة، أي املتوسطات 

 متساوية.

(: يوجد فروق معنوية بني متوسطات 1Hالفرض البديل ) -
 املتغيرات املدروسة، أي املتوسطات غير متساوية.

( نتائج االختبار االحصائي 5يوضح اجلدول رقم )و

ات، ومنه جند اننا نقبل  بالفرض جملموعة من املتغيرواملعنوية 
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 مستوى مناطق االستقرار الثانية والثالثة.البديل للمتغيرات املدروسة على مستوى العينة وعلى 

 (:5دول )اجل
 نتائج اختبار )ت( على مستوى العينة وعلى مستوى مناطق االستقرار.

 لبيانا
 االستقرار الثالثة االستقرار الثانية العينة 

 T Sig t Sig t Sig 

 0.015 2.49 0.011 2.593 0.001 3.32 املساحة احملصودة واملساحة املزروعة بالشعير)دومن(

 0.004 2.973- 0.001 4.095 0.001 5.051- معدل األمطار العام ومعدل املوسم املدروس)ملم(

 .العينة البحثيةاملصدر: 

  عينة الالعينات املستقلة: كما تبني من الدراسة بأن
قد حوت على منطقتي استقرار، وهي  دروسةامل

االستقرار الثانية واالستقرار الثالثة، وعليه فقد مت 
ئية لكل اختبار فيما اذا كان هناك فروق ذات داللة احصا

املنطقتني، وهنا كلتا  من التكاليف واالنتاج في
 تنقسم الفروض االحصائية الى نوعني:

)النسبة  Levene’s Testالفروض اإلحصائية إلختبار  .أ
 الفائية( على الشكل التالي:

(: تباين اجملتمع املسحوب منه H0الفرض العدمي ) -
العينة االولى يساوي تباين اجملتمع املسحوب منه 

 العينة الثانية )يوجد جتانس(.
(: تباين اجملتمع املسحوب منه H1الفرض البديل ) -

العينة االولى ال يساوي تباين اجملتمع املسحوب منه 
 نة الثانية )ال يوجد جتانس(.العي

 الفروض االحصائية الختبار )ت(: .ب
(: ال يوجد فروق معنوية بني H0الفرض العدمي ) -

متوسطات املتغيرات املدروسة، املتوسطات 
 متساوية.

(: يوجد فروق معنوية بني H1الفرض البديل ) -
متوسطات املتغيرات املدروسة، املتوسطات غير 

 متساوية.

 ليل اإلحصائي:التح نتائجواظهرت 

 :نقبل الفرض البديل بالنسبة  اختبار النسبة الفائية
ملتوسطات التكاليف بعدم التجانس، نقبل الفرض 
الصفري بالنسبة لالنتاج ومدة بقاء احملصول بوجود 

 التجانس. 
   )اختبار )ت(: نقبل الفرض البديل بالنسبة الختبار )ت

حيث هناك فروق معنوية لكل من متوسطات 
 جية والتكاليف ومدة بقاء احملصول وفقا ملنطقتياالنتا

 (.7دول)اجلاالستقرار االولى والثانية.  

 (:7دول )اجل
 نتاجية وفقا ملناطق االستقرار.اليف واإلنتائج اختبار )ت( ملتوسط التك

 Levene's البيان
Test (f) Sig. t sig 

التكاليف اإلجمالية وفقا 
 0.001 4.35 0.018 5.680 ملنطقتي االستقرار )دومن(

اإلنتاجية وفقا ملنطقتي 
 0.003 2.96 0.125 2.370 االستقرار )كغ/دومن(

مدة بقاء احملصول باألرض 
باليوم وفقا ملنطقتي 

 االستقرار
5.77 5.052 -1.75 5.557 

 .العينة البحثيةاملصدر: 

 االرتباط:اختبار معامل  -1-2-1

 فيما يلي دراسة ملعامالت االرتباط لبعض املتغيرات
وعلى مستوى كل من  ،الكمية على مستوى العينة

مع متغير االنتاج من  ،منطقتي االستقرار الثانية والثالثة
وفيما يلي الفروض ، محصول الشعير في منطقة الدراسة

 : راالحصائية لالختبا

( : ال يوجد ارتباط ذو داللة H0الفرضية الصفرية ) -
 .0ي أ  معنوية بني املتغيرات املدروسة واإلنتاج 

:  يوجد ارتباط ذو داللة معنوية  (H1)الفرضية البديلة  -
 .0املدروسة واإلنتاج  أي   بني املتغيرات

قبول الفرض البديل لكل من املتغيرات  نتائج االختبار:
 ،وعدد الفالحات ،مطار العام وملوسم الدراسةمعدل اال

والذي يظهر االرتباط الطردي  ،البحر واالرتفاع عن سطح
بقوة ضعيفة مع متغير االنتاج، ولكن ذو الداللة املعنوية 
وفقا ملستوى املعنوية املدرج. قبول الفرض الصفري ملتغير 

في منطقتي االستقرار، وال في اليوم  مدة بقاء احملصول 
 (.25) االنتاج. اجلدول وجود لعالقة مع
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 (25دول )اجل
 ت االرتباط على مستوى العينة.حتليل معماال

 sig معامل اإلرتباط البيان

 0.003 0.23 )ملم(معدل العام لألمطار

 0.001 0.24 )ملم(معدل األمطار للموسم

 0.001 0.29 عدد الفالحات

 0.02 0.18 االرتفاع عن سطح البحر

 5.710 5.510- 1مدة بقاء احملصول باليوم استقرار

 5.57 5.567 1وم استقرارمدة بقاء احملصول بالي

 .العينة البحثيةاملصدر: 

 One-Wayاجتاهاختبار حتليل التباين االحادي في -1-2-1
ANOVA: 

هل  االجابة عن التساؤالت التالية:فيما يلي سيتم 
هناك تاثير معنوي جملموعة من املتغيرات املستقلة على 

هناك أو مبعنى أخر هل  االنتاج؟املتغير التابع االساسي وهو 
املتغيرات ق معنوي في متوسط االنتاج؟، بسبب فر

، وتكون االعتباربالتي سيتم اخذها   …Xn)املستقلة 
الفروض االحصائية والتي تشمل كل املتغيرات )االجتاهات( 

 على نوعني:

 الفروض االحصائية لكل اجتاه: -أ

على  Xn: تأثير املتغير املستقل (H0الفرض الصفري ) -
 صول الشعير غير معنوي.متوسط االنتاج من مح

على  nX: تاثير املتغير املستقل (1Hالفرض البديل ) -
 متوسط انتاج محصول الشعير معنوي.

سيتم  ( فانه:22: كما يظهر اجلدول رقم )النتيجة
 منطقة االستقرار،( ل الفرض البديل لكل من املتغيراتقبو

 ومنط الزراعة. وقبول الفرض، ة الزراعيةالدورولون التربة، و
 الصفري بالنسبة ملتغير الصنف. 

 (:22دول )اجل
 ANOVAنتائج حتليل  

 F sig البيان

 0.03 8.77 منطقة االستقرار

 F sig البيان

 0.001 22.18 لون التربة

 0.012 4.57 الدورة الزراعية

 5.155 2.561 الصنف املزروع

 0.002 9.54 منط الزراعة ) عفير أو ناشف(

 .العينة البحثية املصدر:

 

 تكاليف اإلنتاج الكلية: -1-2
  انتاج بنود وقيمة التكاليف: تضمنت بنود تكاليف

محصول الشعير على البنود التالية: أوال: تكاليف 
العمليات الزراعية كالفالحة، الزراعة، التسميد، 
املكافحة، احلصاد، الدراسة، الفرز والتعبئة، ونقل 

حملصول، مضافاً إليها ثانيا: قيمة املستلزمات الزراعية، ا
وأهمها األسمدة، املبيدات، البذار، والعبوات، وقدر 
متوسط التكاليف الكلية اإلنتاجية حملصول الشعير 

ل.س/دومن على مستوى العينة، بعد أن  4737.98بنحو 
دفوعة مباشرة غير امل أضيف إليها التكاليف 

فائدة رأس املال، وإيجار األرض كما كالنفقات النثرية، و
هو متبع في منهجية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

، مثلت تكاليف اإلنتاجفي سورية في حساب تكاليف 
ومثلت  ،منها %51.17العلميات الزراعية نحو 

، ولم %20.10دفوعة مباشرة بنحو غير امل التكاليف
 من %1.25تشكل تكاليف مستلزمات اإلنتاج سوى 

متوسط التكاليف الكلية، وقد وصل متوسط تكلف 
ل.س/كغ، على مستوى  77.10 الكيلوغرام من الشعير

تكلفة مرتفعة جدا عن السنوات وتعد ، العينة
وتنطبق هذه النسب على كل من منطقتي السابقة، 

االستقرار الثانية والثالثة، ومنه جند ضآلة اخلدمات 
ل عام، وخاصة الزراعية املقدمة حملصول الشعير بشك

خدمات التسميد بأنواعه، واملكافحة، وانعدامها في 
منطقة االستقرار الثالثة، كما يتبني االنخفاض 

وخاصة اذا ما  ،الشديد في إنتاجية وحدة املساحة
 (.21اجلدول )، قورنت بنتائج الدراسات السابقة

  (:21دول رقم)اجل
 نة ومنطقتي االستقرار.بنود تكاليف إنتاج محصول الشعير على مستوى العي

 البيان طبيعة النفقة
 االستقرار الثالثة االستقرار الثانية العينة

 القيمة ل.س /د القيمة ل.س /د القيمة ل.س /د

 614.93 991.49 844.76 احلراثات العمليات الزراعية. 2
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 البيان طبيعة النفقة
 االستقرار الثالثة االستقرار الثانية العينة

 القيمة ل.س /د القيمة ل.س /د القيمة ل.س /د

 48.66 53.64 51.70 الزراعة)نثر البذار(

 3.17 1.30 2.03 التسميد العضوي

 0.00 1.30 0.47 التسميد الكيماوي

 0.00 13.76 8.40 املكافحة

 1559.70 1642.29 1610.12 احلصاد

 412.55 542.49 491.87 الدراسة

 0.00 0.00 0.00 الفرز والتعبئة

 711.60 1010.92 894.32 نقل احملصول

 3350.61 4257.19 3903.67 اجملموع

 اإلنتاج مستلزمات ومواد. 1

 0.81 2.00 1.54 ة السماد العضويقيم

 0.00 1.47 0.56 قيمة السماد الكيماوي

 56.36 91.35 77.72 قيمة العبوات

 44.43 51.37 48.67 قيمة البذار

 0.00 36.29 22.15 قيمة مواد املكافحة

 101.60 182.48 150.64 اجملموع

 363.01 553.55 477.19  االنتاج من %25إيجار األرض . 1

 7.62 13.69 11.30   %7.5 فائدة رأس املال . 0

 167.53 212.86 195.18  النفقات من %5نفقات نثرية  . 5

 3990.37 5219.77 4737.98 5+0+1+1+2اجمالي التكاليف 

 46.72 68.10 59.72 املردود كغ/د

 85.41 76.65 79.34 كلفة )كغ (

 51.80 54.19 53.27 سعر البيع

 .البحثية العينةاملصدر: 

  األهمية النسبية للتكاليف املدفوعة: بينت النتائج

أن عملية احلصاد حتتل النصيب  العينة على مستوى

األكبر في تكاليف إنتاج الشعير من التكاليف 

من التكاليف  %17.72اإلنتاجية املدفوعة، حيث تشكل 

، تأتي وهذا ما يتطابق مع الدراسات السابقة اإلجمالية

من  %11.56ف نقل احملصول التي تشكل بعدها تكالي

إجمالي تكاليف اإلنتاج، وتتضمن تكاليف نقل احملصول 

من احلقل إلى منطقة تنفيذ عملية الدراس، ومن ثم 

نقله إلى البيت، وحتتل عملية الفالحة املرتبة الثالثة 

من تكاليف اإلنتاج  %15.05في األهمية، حيث تشكل 

تي شكلت من إجمالي عملية الدراس الالكلية، تليها 

واحتلت املرتبة الرابعة، وهذا الترتيب  %21.21التكاليف 

ينطبق على كل من مناطق االستقرار، ومنه جند أن 

واملتعلقة بأكبر نود املتعلقة باحملروقات والوقود، الب

احتياج من األيدي العاملة حتتل املراتب األربعة األولى 

 ( 5، 6،7)األشكال في تكاليف اإلنتاج، 
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 (6الشكل رقم)

األهمية النسبية للتكاليف املدفوعة على مستوى 
 العينة.

 
 (7الشكل رقم)

 .1األهمية النسبية للتكاليف املدفوعة منطقة

 
 (5الشكل رقم)

 .3األهمية النسبية للتكاليف املدفوعة منطقة

 

 بعض مؤشرات تقييم الربحية: -1-1

 إنتاج الشعير  بنود اإليرادات: تضمنت إيرادات مشاريع
إيراد وإيراد التنب، والشعير،  بالبنود التالية: إيراد ح

ضمان األرض بعد احلصاد، وقد قدرت هذه البنود 
ل.س /د،  3181.28باملتوسط على مستوى العينة بنحو، 

 ل.س/د على الترتيب. 98.97ل.س/د،  1951.45

 إلى بيانات  قييم:بعض مؤشرات الت ً العينة استنادا
متوسط اإلنتاج في وحدة املساحة  تقدير في البحثية

لكل من الشعير والتنب، وإلى أسعار السوق ، مت تقدير 
وحساب بعض من مؤشرات التقييم املالي ملشاريع 

على إنتاج محصول الشعير على مستوى العينة و
دلت اإلشارة املوجبة  مستوى مناطق االستقرار، ومنه

، تثمرةاملس، أربحية الليرة الدخلملتوسط صافي 
على ايجابية  إلى اإليرادات ونسبة العائد هامش الربح

الربح في تلك املشاريع على مستوى العينة والتي 
 %6.26، % 5.55، % 5.72ل.س/دومن،  172.17نحو  تبلغ

، ويدل انخفاض نسبة التشغيل عن على الترتيب
،  وارتفاع 5.70الواحد الصحيح والتي قدرت بنحو 

لتكاليف عن الواحد  والتي قدرت نسبة اإليرادات إلى ا
املشاريع بشكل عام، ولكن على جدوى هذه  2.52بنحو 

وإنها في ظل هذا  ،جداومتدن   بشكل ضعيف 
املستوى من االستخدام للموارد املتاحة واالرتفاع في 
التكاليف، قد تصبح غير قادرة على حتمل نفقاتها 
 املالية باملستقبل وتعرضها للخسارة، وهذا ينطبق

على منطقة االستقرار الثانية، بينما لم حتقق 
املؤشرات في منطقة االستقرار الثالثة احلد األدنى 

حيث وجد ارتفاع نسبة التشغيل  جلدوى تلك املشاريع
، وانخفضت 2.52بلغ نحو الذي  الواحد الصحيح  عن

نسبة اإليرادات عن الواحد الصحيح حيث بلغت نحو 
لبة لكل من متوسط ، كما ودلت اإلشارة السا5.75

صافي الربح وأريحية الليرة املستثمرة وهامش الربح 
أيضا إلى عدم اجلدوى من ونسبة العائد إلى اإليرادات 

تلك املشاريع، مما يحملها خسارة ال تستطيع حتمل 
 (.21التكاليف اإلنتاجية. اجلدول )

ومن اجلدير ذكره تنوع مجاالت استخدام الشعير  
العينة، وقد يقوم املزارع بأكثر من املنتج لدى مزارعي 

، كعلف للحيوانات املنزلية، نفسه الوقتب استخدام له 
والبيع، واالحتفاظ بجزء من احملصول لسنوات قادمة كبذار 

 على سبيل املثال. 

 (21اجلدول رقم )
 بعض مؤشرات الربحية إلنتاج للشعير.

 البيان
االستقرار  العينة

 الثانية
االستقرار 

 الثالثة

 القيمة القيمة القيمة

 46.72 68.10 59.72 املردود من الشعير كغ/د

 51.80 54.19 53.27 متوسط سعر الشعير ل.س

 49.76 71.36 62.95 املردود من التنب كغ/د

 31.87 30.49 31.00 متوسط سعر التنب ل.س/كغ

 2420.10 3690.34 3181.28 ايراد الشعير ل.س/د

 1585.85 2175.77 1951.45 ايراد التنب ل.س/د
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 البيان
االستقرار  العينة

 الثانية
االستقرار 

 الثالثة

 القيمة القيمة القيمة

 95.10 101.42 98.97 ضمان ل.س/د

 4101.05 5967.53 5231.70 متوسط االيرادات

 3990.37 5219.77 4737.98 تكاليف دومن الشعير

 186.42 212.00 202.00 قيمة عبوات التنب

 4176.79 5431.77 4939.98 متوسط التكاليف اإلنتاجية

 75.75- 535.76 291.72 متوسط صافي الدخل ل.س/د

 101.85 91.02 94.42 نسبة التشغيل %

 1.81- 9.86 5.91 أربحية الليرة املستثمرة %

 1.85- 8.98 5.58 هامش الربح %

 0.98 1.10 1.06 التكاليف إلى اإليراداتنسبة 

 1.89- 10.26 6.16 نسبة العائد إلى التكاليف %

 .العينة البحثيةاملصدر: 

 

 
فيما يلي عرض لبعض النتائج التي توصل إليها 

 البحث: 
 النسبةب تسود الدورات الزراعية الثنائية والثالثية .2

من العينة، باملقارنة مع  %01، والتي بلغت نحو نفسها
  من املزارعني فقط. %26الدورة الزراعية األحادية لدى 

من يأتي صنف الشعير البلدي األبيض في املرتبة األولى  .1
من  %55بني األصناف املزروعة على مستوى العينة لدى 

، %10لدى  1املزارعني ، ثم صنف الشعير احملسن فرات
 األصناف األخرى املزروعة، وبنسب في حني توزعت باقي

 بة، كالبلدي األسود، واألوكراني،منخفضة ومتقار
 .6واخلشابي، والفرات

لة توجد عالقة ارتباط طردية ضعيفة، ولكن ذات دال .1
معنوية، بني كل  من املتغيرات الكمية املستقلة:  

للموسم  األمطارمعدل واملعدل العام لألمطار، 
االرتفاع عن سطح البحر ، وعدد الفالحات، واملدروس، 

معنوي للمتغيرات  تأثير، ويوجد اإلنتاجوبني متغير 
لون التربة، واالسمية التالية: منطقة االستقرار، 

 .اإلنتاجومنط الزراعة على متغير الدورة الزراعية، و
تكاليف عملية احلصاد األهمية النسبية  شكلت .0

، ثم يأتي وعلى  %17.72األكبر من تكاليف اإلنتاج بنحو 
الترتيب كل من عمليات النقل والفالحة والدراس، حيث 

 %21.21، %15.05، %11.56مثلت نسب التكاليف حوالي 
 .بعلى الترتي من إجمالي تكاليف اإلنتاج

عدم تقدمي األسمدة )العضوية والكيماوية(، وعدم تقدمي  .5
على الترتيب من  %76و %75.50خدمات املكافحة لدى 

 مزارعي العينة.
، أربحية الدخلدلت اإلشارة املوجبة ملتوسط صافي  .6

ونسبة العائد إلى  ،هامش الربحو، املستثمرةالليرة 
 اإليرادات على ايجابية الربح في تلك املشاريع على

.س/دومن، ل 172.17نحو  تمستوى العينة والتي بلغ
على الترتيب، ويدل انخفاض  6.26%، % 5.55، % 5.72

نسبة التشغيل عن الواحد الصحيح والتي قدرت بنحو 
،  وارتفاع نسبة اإليرادات إلى التكاليف عن الواحد  5.70

على جدوى هذه املشاريع  2.52والتي قدرت بنحو 
جدا، وهذا ومتدن  ضعيف بشكل عام، ولكن بشكل 

ينطبق على منطقة االستقرار الثانية، بينما لم حتقق 
املؤشرات في منطقة االستقرار الثالثة احلد األدنى 

 جلدوى تلك املشاريع.

: 
االستمرار بالتوعية الزراعية بأهمية حتليل الترب،  .2

وإجراء البحوث الزراعية التجريبية، والتي تختص 
بأنواعه اخملتلفة، وخاصة اخمللفات  بعملية التسميد

مع الكميات تتالءم النباتية باحلدود الدنيا، والتي 
على نتائج حتليل املنخفضة من األمطار، وباالعتماد 

عني وحثهم على باإلضافة لضرورة توجيه املزارالترب، 
ملا لها من أهمية في حتسني  الضارة األعشابمكافحة 

 عل.نوعية وكمية إنتاج الشعير الب
العمل على تصميم دليل  للدورات الزراعية وتعميمه،  .1

التي يدخل فيها محصول الشعير حسب املعدل 
املطري الفعلي، وليس حسب مناطق االستقرار 
الرسمية، وتضمينه معدالت البذار، ومواعيد الزراعة 
املثلى،  والتوجيه من قبل اجلهات العلمية بضرورة تبني 

 تقانات حصاد املياه.
عدة املباشرة في تسويق محاصيل احلبوب من قبل املسا .1

القطاع العام، ومنها ال للحصر، أن يقوم القطاع العام 
بشراء الناجت من املزارع في مكان اإلقامة، وبذلك يتم 

 توفير تكلفة أجور النقل على املزارعني.
تكثيف تطبيق البحوث الزراعية، واخملتصة بدراسة واقع  .0

شكل عام، ومحصول الشعير زراعة احملاصيل احلبية ب
بشكل خاص في محافظة السويداء، وألكثر من 
موسم واحد، وتزويد املزارعني واملؤسسات املعنية بأهم 

 النتائج والتوصيات.



 
87102  

 

717 

 

  

 إدريس، نسرين، وخياط، سهيل، والشلق، محمد بشار .2
دوال تكاليف  إنتاج التحليل االقتصادي القياسي ل)( 1520)

، مجلة (الشعير البعل في املنطقة الشمالي من سورية
 .22، ع26مج -جامعة دمشق للعلوم الزراعية

الدوس، عبداهلل عبد العزيز، وغندورة، محمد عمر،  .1
تأثير مواعيد الزراعة )هـ(  2015ومصطفى، خالد أحمد )

واحلش على إنتاج الشعير ثنائي الغرض في املنطقة 
، نشرة بحثية رقم (لمملكة العربية السعوديةالوسطى ل

 جامعة امللك سعود. -مركز البحوث الزراعية -(57)

امليزة النسبية إلنتاج الشعير في )( 1555الشريف، محمود) .1
املركز الوطني للسياسات  -17، ورقة عمل رقم (سورية

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، سورية. -الزراعية

دراسة حتليلية ألهم العوامل احملددة )( 1520جنود، غادة ) .0
لغلة محصول القمح احلبية في املنطقة اجلنوبية، واعتماد 

، رسالة (النهج البيئي لإلنتاج في حتليل الفجوة اإلنتاجية
 -كلية الزراعة -دكتوراه قدمت إلى قسم احملاصيل احلقلية

 اجلمهورية العربية السورية. -جامعة دمشق

التحليل االقتصادي لتكاليف ) (1522حسني علي، سعاد ) .5
اإلنتاجية حملصول الشعير في قرية املصلحية التابعة 

قضاء الطارمية للموسم الزراعي  لناحية العبايجي/
السنة الرابعة  -، مجلة اإلدارة واالقتصاد(1557/1525

 .7والثالثون، عدد

حتليل اإلنتاج )( 1557سعد الدين،أحمد، وعطية، باسمة ) .6
، املركز الوطني (مختارة: قمح، قطن، شعير الزراعي حملاصيل

املركز الوطني  -00ورقة عمل رقم  -للسياسات الزراعية
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، سورية. -للسياسات الزراعية

زراعة الشعير في )( 1555شحادة، علي، وعرب، قاسم ) .7
، مشروع شبكة املعرفة (اجلمهورية العربية السورية

 االتصاالت والتقانة السورية. وزارة -الريفية

فليح، حسن كاظم االموي، وجاسم، منعم نصيف ،  .5
احلدود احلرارية وأثرها على زراعة )( 1525وسعيد، ماهر ثامر )

 -، مجلة ديالي(محصولي القمح والشعير في قضاء بلدروز
 .66عدد

، نشرة (إنتاج الشعير)( 1555محمود، محفوظ عبد احلميد ) .7
 مركز البحوث الزراعية. -ر العربيةجمهورية مص -077رقم

 ،مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظة السويداء .25
 .، سوريةدائرة اإلرشاد الزراعي(، بيانات غير منشورة، 1525)

(، 1521-1520وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سورية، ) .22
 اجملموعة اإلحصائية الزراعية، دمشق، سورية .
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